
Organizátor, výstavisko EXPO CENTER, a. s.,
im tento rok ponúkol vynovený výstavný
areál. Vzhľadom na opätovný nárast obsade-
nej výstavnej plochy bola v strede areálu
umiestnená nová výstavná hala č. 12. Pavilóny
č. 5, 6, 7, 8 a 9 prešli revitalizáciou, v rámci
ktorej sa zmenil ich vonkajší vzhľad, komplet-
ne sa zmodernizovala elektroinštalácia a vyku-
rovanie a prístavbou sa rozšírila výstavná plo-
cha pavilónu č. 9.

Novinky v elektroenergetike, silnoprúdovej
elektrotechnike, osvetľovacej technike, elek-
tronike, telekomunikačnej a rádiokomunikač-
nej technike, výpočtovej technike, meracej
a regulačnej technike, elektrotechnických
materiáloch, elektroinštalácii, energetike a vy-
kurovaní, signalizačnej a zabezpečovacej
technike predstavilo v Trenčíne v porovnaní
s minulým rokom aj viac zahraničných vysta-
vovateľov. Celkove 113 firiem z Českej re-
publiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, zo Švaj-
čiarska, z Taiwanu, Francúzska, Veľkej Britá-
nie, Nemecka a Chorvátska predstavovalo
takmer 30 % všetkých vystavovateľov. Veľtrh
ELO SYS si našiel svoje miesto aj v kalendári
prezentácií významných nadnárodných kor-
porácií, ktoré sa na ňom každoročne zúčast-
ňujú aj prostredníctvom svojich slovenských
zastúpení.

K neustále rastúcemu záujmu odbornej verej-
nosti prispieva aj úzke prepojenie kontraktač-
no-prezentačnej úlohy veľtrhu ELO SYS s teo-
retickým zázemím, vedou a výskumom, ktoré
od začiatku zabezpečujú odborní garanti veľ-
trhu – Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave, Zväz elektrotechnického
priemyslu SR, Slovenský elektrotechnický
zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Cech elektrotechnikov Slovenska, Slovenské
elektrárne, a. s. a Únia slovenských elektro-
technikov. Vďaka ich spolupráci sú každoroč-
ne pre návštevníkov pripravené početné od-
borné sprievodné podujatia, ktorých cieľom
je skĺbiť vedu a prax.

K veľtrhu ELO SYS už neodmysliteľne patria
súťaže, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotechnic-
kého priemyslu SR.

Ocenenie „Elektrotechnický výrobok roka
2008“ si tento rok z Trenčína odniesli firmy
BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s., Bratislava
za Výkonový rad trojfázových distribučných
transformátorov s liatou izoláciou typu aTSE
776/10 – 836/10, 630 – 2 500 kVA, 6, 10 kV,
S PoweR product, s. r. o., Bratislava za UZ čis-

tičku na čistenie v horľavinách s uzatvoreným
chladiacim okruhom a VUKI, a. s., Bratislava
za Perimetrický kábel typu VBFAMOY 50-1,6
na zachytenie a identifikáciu narušiteľov prís-
ne strážených objektov. „Najúspešnejšími
exponátmi veľtrhu ELO SYS 2008“ sa stali vý-
robky EOW – Extended Operator Workplace
– EOW-M, ktorého prihlasovateľom bola fir-
ma ABB, s. r. o., Bratislava, SIMATIC S7-412H
redundantný riadiaci systém od firmy Sie-
mens, s. r. o., Bratislava a exponát MicroDigi-
Cam MDC TrueCam, ktorého prihlasovate-
ľom bola firma ZTS Elektronika SKS, s. r. o.,
Nová Dubnica. Ocenenie „Konštruktér roka
2008“ hodnotiaca komisia udelila Ing. Mirosla-
vovi Kolníkovi, Ing. Petrovi Martinkovičovi
a Ing. Štefanovi Šillemu za vytvorenie Systému
merania koncentrácie vodíka v hermetických
priestoroch jadrovej elektrárne, typ H2-MonS,
ktorého prihlasovateľom bola firma VUJE,
a. s., Trnava. „Unikátom roku 2008“ sa tento
rok stali až dva exponáty a to Monitorovací
systém vozidiel Camelia od firmy ANDIS,

spol. s r. o., Bratislava a Komplexný batériový
telemetrický systém s univerzálnymi inteli-
gentnými snímačmi SCT-Telemetry od firmy
Soft & Control Technology, s. r. o., Košice.

S cieľom podporiť estetickú úroveň výstav-
ných expozícií výstavisko EXPO CENTER,
a. s. vyhlásilo súťaž o „Najlepšiu expozíciu
veľtrhu ELO SYS 2008“. Prvé miesto získala
firma LAPP KABEL, s. r. o., Holešov, druhé
miesto JAVYS, a. s., Zvolen a tretie miesto
patrí firme NIKO SLOVAKIA, spol. s r. o., Bra-
tislava.

Talentovaná mládež si zmerala sily na Celoslo-
venskom finále súťaže mladých elektronikov,
ktoré pripravila Slovenská spoločnosť elektro-
nikov.

Svoje už nezastupiteľné miesto v sprievod-
nom programe veľtrhu má konferencia Elek-
trotechnika, informatika a telekomunikácie,
ktorej iniciátorom a odborným garantom bo-
la Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Tá tento rok pripravila aj ďalšie
dve akcie – Seminár znalcov elektrotechnic-
kých odborov a tretí ročník podujatia „Dni
mobilnej robotiky“. Sprievodný program do-
plnili prezentácia firmy INTECO PLUS, spol.
s r. o. „Uplatnenie komponentov BENDER
v priemyselných a zdravotníckych apliká-
ciách“ a panelová diskusia zameraná na témy
„Aktuálne informácie z oblasti technickej
normalizácie v elektrotechnike s rozšírením
na normu STN 33 2000-5-54“, „Informácie
SÚTN o možnostiach prístupu k normám
STN (plné texty) cez internet a novinkách
v oblasti normalizácie v elektrotechnike“
a „Revízie ručného elektrického náradia a
spotrebičov podľa platných STN a právnych
predpisov“, ktorú usporiadal Slovenský elek-
trotechnický zväz – Komora elektrotechnikov
Slovenska. Únia slovenských elektrotechnikov
a Cech elektrotechnikov Slovenska pripravili
tento rok trojicu prednášok na témy „Využitie
termovízie pri diagnostike elektrických zaria-
dení“, „Nové riešenie núdzového osvetlenia
a osvetlenia budov“ a „Ochrana pred účinka-
mi blesku a prepätím“. Pre vystavovateľov
bol už tradične pripravený spoločenský večer
spojený s hodnotným kultúrnym programom.

Počas štyroch dní navštívilo veľtrh ELO SYS
11 325 návštevníkov a akreditovalo sa 50 no-
vinárov.
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Trenčín privítal odborníkov 
z elektroniky, elektrotechniky a energetiky

Od 14. do 17. októbra sa trenčianske výstavisko už štrnástykrát stalo

dejiskom medzinárodného veľtrhu ELO SYS, ktorý je najväčším

a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Na rekordnej

ploche 18 658 metrov štvorcových sa predstavilo 364 vystavovateľov.

Sprievodný program veľtrhu ELO SYS 2008

Príhovor Jána Badžgoňa – prezidenta
Zväzu elektrotechnického priemyslu


